
Când voi fi vaccinat? 

2021

Această planificare se poate modifica pe parcurs. 
Pentru cea mai recentă planificare navighează pe 
www.info-coronavirus.be.

Îanuarie:
 rezidenții și personalul din centrele de 

îngrijire a persoanelor vârstnice
 personalul medical (medici, asistenți 

medicali, ...) din spitale

Februarie:
 personalul din asistenţa medicală primară 

(medici de familie, farmacişti, …)
 personalul din centrele de îngrijire colectivă 

(îngrijirea persoanelor cu dizabilităţi …) 
şi personalul auxiliar din spitale

Martie:
 Persoanele cu vârsta de 65 de ani sau 

peste
 Persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire 

datorat stării lor de sănătate

Aprilie:
 Persoanele care au o profesie esenţială

Începând din iunie:
 Toate persoanele peste 18 ani.
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Cum voi afla când pot sa fiu vaccinat?

• Vei primi o invitație prin poştă, mesaj text și/sau 
e-mail. Pentru aceasta tu nu trebuie să faci ceva 
în acest sens.

• Te vei înregistra online sau telefonic.

• În unele oraşe poți să-ți alegi tu data vaccinării. 
În alte oraşe ți se vor propune două date. Nu te 
poți prezenta la datele respective?  În acest caz 
vei putea alege o altă dată.

Unde pot să fiu vaccinat?

Într-un centru de vaccinare.

Cât costă vaccinul?
Vaccinul este gratuit.

Roemeens - roumain

Vaccinează-te!
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Informaţii suplimentare?
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/



Cum funcționează un vaccin?

• Prin vaccinare organismul produce anticorpi. 
• Anticorpii ajută la combaterea particulelor de 

virus.
• Dacă ulterior vei fi expus contactului cu 

coronavirus, anticorpii te vor proteja. 

De ce este recomandată vaccinarea? 

• Coronavirusul poate fi periculos pentru tine şi 
pentru multe persoane din preajma ta şi anume:

  persoane cu vârsta de 65 de ani sau peste
   persoane cu boli pulmonare sau 
cardiovasculare

  persoane cu diabet sau hipertensiune arterială

Virusul poate fi de asemenea periculos şi pentru 
tinerii sănătoşi.

• Dacă peste 70% din populaţia Belgiei va fi 
vaccinată, virusul se va răspândi mai lent, 
obţinându-se aşa numita imunitate de grup.

• Viața ta va reveni mai repede la normal.

• Vaccinul îți va întări organismul împotriva 
virusului. 

Cum voi fi vaccinat?

• Există diferite tipuri de vaccinuri.
• Unul dintre aceste vaccinuri se administrează 

printr- o singură  injecţie în partea superioară a 
brațului. Vaccinul începe să te protejeze împotriva 
coronavirusului după 14 zile de la administrare.

• Un alt vaccin se administrează sub formă de două 
injecții cu un interval de câteva săptămâni între 
ele. Vaccinul te va proteja cel mai bine după circa 
14 zile de la administrarea celei de-a doua injecţii.

Continuă să respecți regulile până când 
sunt vaccinate suficient de multe persoane. 
Păstrează distanţa de 1,5 m, poartă mască 
de protecţie și spală-te des pse mâini.

• Ai fost testat pentru coronavirus, rezultatul a fost 
pozitiv și eşti bolnav: contactează medicul de 
familie. Poți să fii vaccinat numai după 14 zile de 
la vindecare.

S-ar putea să am probleme după 
vaccinare? 

Este posibil să ai următoarele simptome:
• puțină roșeață, durere sau umflături în partea 

superioară a brațului
• oboseală
• durere de cap
• temperatura puțin mai ridicată

Aceste simptome nu sunt grave ci normale. Poţi lua 
un paracetamol pentru ameliorarea lor. Ca adult, 
poți lua 1 sau 2 pastile (de 500 mg sau 1000 mg) la 
fiecare 4 sau  6 ore, după nevoie, dar nu mai mult 
de maxim 3 grame pe zi. Ai îndoieli sau simptome 
prelungite? Ia legătura cu medicul de familie. 

Este vaccinul sigur?

• O mulțime de cercetări au fost efectuate în 
vederea fabricării acestui vaccin. Oamenii de 
știință și experții farmaceutici din întreaga lume au 
reușit să producă vaccinul în timp scurt. Având în 
vedere urgenţa, au fost alocaţi rapid banii și timpul 
necesari pentru dezvoltarea vaccinului. Între timp 
au fost vaccinate deja foarte multe persoane.

• Vaccinul a fost mai întâi supus unui control strict 
efectuat de către autorități competente în 
domeniul ştiinței. Vaccinul este sigur.

În ce cazuri nu pot să fiu vaccinat?

În principiu, orice adult poate fi vaccinat.
De asemenea, chiar dacă alăptezi sau eşti 
însărcinată ți se poate administra vaccinul. 
Ai întrebări în legătură cu acest aspect? Adresează-te, 
în prealabil, medicului de familie. 

Există câteva excepții:

• Ai avut vreodată o reacție alergică imediată sau 
severă după ce ți-a fost administrat un alt vaccin? 
Sau ai avut nevoie de îngrijire medicală urgentă 
după ce ai luat anumite medicamente? Ia legătura 
în prealabil cu medicul de familie.

• Ai simptome de infecție (cum ar fi febră peste     
38°). Fă-ți o programare pentru vaccinare numai 
atunci când eşti complet vindecat.

• Ai fost testat pentru coronavirus, rezultatul a fost 
pozitiv iar în primele 14 zile după test nu te-ai 
îmbolnăvit. În acest caz poți să te programezi 
pentru vaccinare.


